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SOBRE ESTE GUIA
MEDIDAS A ADOTAR PARA PROTEGER AS
PESSOAS E AS EMPRESAS NA ERA DA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Este guia nasce com a missão de sensibilizar os
empresários e empreendedores para a temática da
segurança das redes e dos sistemas de informação e
comunicação, uma matéria sempre relevante,
especialmente agora.
Todas aquelas previsões que adiavam a chegada das
nossas empresas à maturidade digital concretizaram-se de
forma acelerada com a crise global gerada pela pandemia
COVID-19.
De forma clara e direta, neste guia destacamos as
medidas de segurança IT que, como parte de uma
estratégia global, consideramos fundamentais, por serem
eficazes quando se trata de definir a melhor Política de
Segurança da Informação nas empresas,
independentemente do âmbito da sua atividade.
A sua empresa vai com certeza continuar a acompanhar a
transformação digital, pois tal será determinante para a
sua competitividade, aliás, como em todas as empresas,
sobretudo no contexto de incerteza económica e social
Pós-Estado de Emergência, declarado em Portugal nos
meses de março e abril de 2020. Um período das nossas
vidas que jamais esqueceremos.
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Neste guia sobre cibersegurança sistematizamos um
conjunto de requisitos mínimos de segurança da informação
que se regem por cinco princípios orientadores.
Estes enquadram medidas que deverão permitir às empresas
melhorar a sua capacidade de proteção e de resposta face
aos atuais desafios apresentados quanto à segurança da
informação.

recuperar

identificar

responder
proteger
detetar
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1. IDENTIFICAR
O seu sistema informático é um ativo que contribui para o melhor
desempenho da sua empresa. Um sistema de informação e comunicação
bem integrado vai influenciar a forma como a sua empresa conduz a sua
atividade.

Por onde começar!
As palavras relacionadas com o alcance deste primeiro objetivo são
inventariar, mapear e classificar.
O que deve ser inventariado e classificado
Inventarie toda a sua infraestrutura de IT, incluindo todas as
aplicações e softwares, indicando qual o seu nível de
criticidade no âmbito da sua atividade.
Identifique e catalogue as redes e os sistemas de informação que
se encontram on-premises e off-premisses, precisando a sua
localização e condições de utilização.
Partilhe essa informação com os responsáveis por esses ativos.
Identifique os responsáveis por cada um desses ativos e dê a
conhecer os respetivos critérios de criticidade.
Identifique e classifique os fornecedores da sua empresa de acordo
com a sua importância nas cadeias de produção, logística e
operacional, e de acordo com o tipo de produtos ou serviços
prestados.
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Identifique e classifique os seus clientes, especificando o
tipo de dados que armazena sobre cada um deles, durante
quanto tempo e qual o tipo de utilização possível, de
acordo com a sua Política de Segurança da
Informação.
O que deve ser mapeado
Comece por mapear todos os dispositivos físicos, redes e
sistemas de informação existentes na sua empresa,
classificando-os de acordo com a sua relevância.
As aplicações e os softwares necessários no âmbito
da atividade da sua empresa devem ser inventariados e
classificados de acordo com a sua relevância.
Mapeie também todos os seus fluxos de comunicação
internos e externos.
E por que razão é tão importante fazer tudo isto
Esta informação vai servir de base para definir a sua
Política de Segurança da informação e o seu Plano de
Gestão de Riscos.
Mas estamos apenas a começar. Queremos que conheça
esta matéria a fundo para que possa a partir de hoje fazer
escolhas informadas.
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O próximo conjunto de ações diz respeito à necessária
análise da infraestrutura de IT existente na sua empresa.
Seja rigoroso e objetivo pois disso dependerá a eficácia da
sua Política de Segurança de informação.

Faça um levantamento detalhado de todas as
vulnerabilidades conhecidas no seu sistema de
informação e de quais as suas implicações para a sua
empresa em caso de interrupção da atividade, por
tempo indeterminado.

Avalie o risco que essas vulnerabilidades representam
individualmente e no seu conjunto e defina um plano
estratégico para mitigá-las.

Garanta ainda que a sua empresa cumpre as leis e
regulamentos de cibersegurança, a lei da proteção de
dados (RGDP), de acordo com a legislação em vigor,
nacional e europeia.
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tenha um plano de gestão de crises
Identifique possíveis cenários de crise, como catástrofes
naturais, inundações, incêndios, assaltos, roubo de
informação ou ciberataques.

Identifique as atividades críticas da sua empresa, tempos
estimados de retoma e requisitos de recuperação para
estabilização da sua operação.

Defina qual a estratégia a aplicar, passo a passo,
respeitando o seu Plano Interno de Gestão de Riscos. Quem,
quando, como e porquê é uma
excelente grelha para estruturar este alinhamento de
métodos, meios e recursos.

Defina um plano de recuperação dos serviços críticos que
permitam restabelecer a atividade da sua empresa o mais
rapidamente possível e, ao mesmo tempo, garantir serviços
mínimos, precisando que serviços são esses.

Com base no enquadramento da sua empresa no respetivo
setor de atividade, descreva qual o impacto da interrupção
da sua atividade junto dos seus fornecedores e clientes.
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2. PROTEGER
Comece por mostrar à sua equipa que este assunto é de grande
importância para si e para o futuro da sua empresa, pois disso
depende o sucesso da aplicação destas medidas.
Tenha um plano de formação para a sua equipa
Estabeleça um plano de formação sobre segurança da
informação e comunicação que abranja todos os seus
colaboradores, incluindo aqueles que ocupam os cargos de
chefia.
O seu plano de formação poderá oferecer um
conhecimento abrangente sobre esta complexa matéria e
conselhos práticos que todos poderão aplicar
profissionalmente, mas também na sua vida pessoal.
Naturalmente esta formação deverá dar a conhecer a
Política de Segurança da Informação da sua empresa.

Monitorize o sucesso da ação de formação
Garanta que após a formação realizada a sua equipa está
preparada para aplicar corretamente as políticas adotadas
pela sua empresa. Teste os seus colaboradores. O sucesso
desta ação depende dessa monitorização.
Crie incentivos de reconhecimento, por exemplo, lançando
um concurso interno, prático e divertido, que consolide o
espírito de equipa e promova a vontade de ser o
colaborador ciberseguro da semana.
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Garanta o compromisso de todos
Uma vez definida a política de segurança da informação da
sua empresa, garanta o compromisso de todos para que
esta seja corretamente aplicada.
E aqui a sua comunicação interna desempenha um papel
fundamental. Se possível recorra a infográficos, pois estes
facilitam a memorização e a rápida consulta da
informação.
A sua equipa deve ter conhecimento da sua
responsabilidade individual no âmbito da aplicação das
políticas de segurança da informação. E que esse sentido
de dever desempenha um papel determinante no
sucesso dessas medidas.

Como proteger e gerir o acesso às suas infraestruturas de
rede e sistemas de informação
A sua empresa deve documentar, gerir e controlar todos os
acessos ao seu sistema, de acordo com a Política de
Segurança da Informação implementada.
Este controlo aplica-se também aos seus colaboradores
e visitantes que precisem de aceder fisicamente a áreas
reservadas como, por exemplo, o data center da sua
empresa. E a todos os acessos remotos, nomeadamente
para trabalhadores em regime de mobilidade ou em
teletrabalho.
As autorizações de acesso devem ser configuradas de
acordo com o perfil de cada utilizador, cumprindo critérios
específicos correspondentes à função desempenhada e ao
uso determinado.
A implementação desta medida visa a prevenção de
incidentes e garantir que quaisquer quebras de segurança
são rapidamente detetadas para que tenham o seguimento
adequado.
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gestão dos fluxos de comunicação
Os fluxos de comunicação entre sistemas devem obedecer a
autorizações específicas e estar de acordo com as políticas
definidas nesse âmbito.
Estas podem incluir bloqueio de tráfego, restrição de
acessos diretos à internet, limitação de transferências de
informação, entre outras possibilidades.
São medidas que não vão certamente agradar à sua equipa,
contudo, demonstram ser úteis, pois atuam preventivamente
e de forma automática, sem depender do bom senso dos
utilizadores.
Querendo oferecer acesso à internet aos seus clientes e aos
seus colaboradores é fundamental que implemente uma rede
especificamente para esse efeito, com as suas próprias
Políticas de Segurança da Informação.
As redes e sistemas de informação têm de proteger a
confidencialidade e a integridade da informação que é
armazenada pela sua empresa.
Garanta que na sua empresa são implementados
procedimentos de autorização, monitorização, registo e de
controlo dos dados de redes, sistemas de informação, dos
componentes e dos serviços que geram e recebem toda a
informação.
A utilização de suportes de dados amovíveis como, por
exemplo, discos externos ou pen drives, deve obedecer às
mesmas normas e respeitar a Política de Segurança da
Informação, sendo muito fácil negligenciar este aspeto.
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garanta que tem espaço para
armazenar o que é necessário
A capacidade das redes e dos sistemas de informação não tem
limites, mas efetivamente terá de pagar pelo espaço que usa.
Quando adere a um serviço da cloud aluga capacidade de
armazenamento. Quanto mais usar, mais terá de pagar.
Pelo que deve ter um plano. E, sim, já referimos a palavra
plano diversas vezes ao longo deste guia, porque é mesmo
necessário ter planos para tudo.
Neste caso, deve ter um plano para o eficiente
armazenamento de dados. O que armazena, durante
quanto tempo armazena, o que faz à informação que não
precisa de armazenar, o que faz aos dados que armazenou
e que deixaram se ser necessários.
Tudo isto tem de fazer parte do seu plano, no âmbito da
Política de Segurança da Informação da sua empresa.
Portanto, os dados que a sua empresa escolhe armazenar,
para além de representarem uma grande responsabilidade
para com a segurança dessa informação, representam
também um custo que constará do seu orçamento anual.
Faça uma previsão assertiva sobre a necessária capacidade
de armazenamento de dados e vá escalando a solução com
conta, peso e medida.
Se tiver de obedecer a um critério fundamental escolha
aquele que garanta a prestação dos serviços críticos para
a sua atividade.
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minimize o risco de roubo da informação
Certamente já leu notícias sobre o roubo de dados em
empresas, que ficam encriptados até ao pagamento de um
resgate. Nada disto é desejável e há formas de prevenir a
ocorrência destes ataques ou de mitigar os seus efeitos na
sua empresa.
Já referimos a importância de dar formação sobre esta
matéria à sua equipa, e queremos muito reforçar esta
ideia, porque isso fará toda a diferença. Muitos destes
ataques são despoletados devido a erro humano.
Abrir emails de endereços desconhecidos, carregar em
links de proveniência duvidosa ou aceder a certos
conteúdos online ou de fontes desconhecidas sem
verificar a segurança dos conteúdos, são gestos simples e
rápidos que expõe a sua infraestrutura de IT a riscos.
Estes podem comprometer seriamente o correto
funcionamento do sistema, condicionar o acesso aos
dados ou até mesmo restringir a continuidade da sua
atividade empresarial, de forma temporária ou
permanente.
Impor limites à navegação ajudará certamente a conter a
ocorrência dos ciberataques que surgem por esta via.
Poderá implementar uma rede independente, apenas para
garantir que os seus colaboradores ou clientes desfrutam
da internet, sem correr o risco de comprometer a rede
principal.

CIBERSEGURANÇA

//

13
medidas de proteção multicamada
Para além disso, recomendamos também a configuração
de um sistema de proteção multicamada, composto por
barreiras físicas e lógicas, e a monitorização contínua do
sistema de segurança implementado.
Aplicar mecanismos físicos de controlo de segurança na
infraestrutura de IT é uma medida que recomendamos
vivamente. Trata-se de uma barreira primordial, que
reforça as medidas de segurança lógica, permitindo
aumentar a capacidade do sistema para detetar e
bloquear o acesso não autorizado à rede.
Muitas empresas acabam por não implementar barreiras
físicas, normalmente por questões orçamentais. Optam
apenas por medidas lógicas, sabendo, contudo, que não
estão totalmente protegidos como poderiam e deveriam
estar.

faça manutenção preventiva
à sua infraestrutura de it
Garanta ainda que os seus recursos informáticos
permanecem atualizados para que possam estar
verdadeiramente seguros.
Equipamentos obsoletos e aplicações desatualizadas
geram erros e expõem o sistema a vulnerabilidades. A
realização de manutenção preventiva dos seus recursos
informáticos garante esta atualização.
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cópias de segurança
Planear um sistema de cópias de segurança não é tão simples como poderá
parecer à primeira vista. Requer a definição de uma estratégia e a
monitorização contínua do protocolo implementado.
A informação tem de ser classificada, agrupada e armazenada com a
frequência necessária para permitir restabelecer a atividade crítica da
sua empresa, quando se verificar necessário e o mais rapidamente
possível.
Há que determinar quanto tempo ficará armazenada a informação, de
acordo com a sua classificação. A recuperação de dados bem
sucedida depende da forma como organizou as suas cópias de
segurança, mas não só.
Outro fator chave quando falamos de cópias de segurança é a
frequência com que o backup é efetuado. Uma vez por dia. Várias
vezes por dia. Uma vez por mês.
E é por isso que classifica a informação, para definir com que
frequência o sistema armazena as cópias de segurança em função da
criticidade do grupo de dados.

teste o sistema de backups

Testar os processos periodicamente e de forma planeada, é essencial
para verificar e validar as cópias de segurança efetuadas, mas
também para atualizar as medidas de proteção, procurando melhorar
possíveis fragilidades.
A sua empresa deve ainda seguir as políticas e regulamentação
existentes, relativamente à proteção de redes e sistemas de
informação contra desastres naturais, falhas de energia, incêndios,
inundações, furtos, atos de vandalismo, ciberataques e perda
acidental de dados. O tal Plano de Gestão de Crise, mencionado
anteriormente.
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO ADICIOINAIS
Considere igualmente o reforço das medidas de proteção das cópias
de segurança propriamente ditas. Há o backup principal que é feito
na rede e o backup secundário que é feito fora da rede, idealmente
na nuvem.
Garanta que o seu servidor de backups na rede, implementado nas
suas instalações, tem apenas acesso exclusivo e restrito, pois é o
guardião do maior ativo da sua empresa, os seus dados.
Por sua vez, o backup dos backups, armazenado na nuvem, também
tem de estar devidamente protegido por medidas de segurança
complementares.

E O QUE FAZER QUANDO JÁ NÃO
PRECISA DOS DADOS
Quando a informação armazenada deixar de ser necessária para a sua
empresa, devem ser aplicados protocolos de destruição de dados,
conforme a legislação aplicável.
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3. DETETAR
o dinamismo dos indesejados ciberataques promove o desenvolvimento
contínuo de soluções de proteção cada vez mais sofisticadas.

É importante que a sua empresa seja devidamente apoiada por um
departamento de informática que faça a gestão integrada e
continuada da sua infraestrutura de IT.
Este pode ser interno, constituído por uma equipa que integra os
quadros da sua empresa, ou poderá recorrer a um parceiro externo,
que garanta eficientemente o serviço em regime de outsourcing.
Independentemente da opção escolhida, garanta que as operações
na sua Infraestrutura de IT são executadas de modo sistematizado,
por técnicos qualificados e experientes, com o objetivo de
assegurar a integridade do sistema e a segurança da informação.
Na sua empresa deverão estar em prática processos de gestão e de
correlação de eventos de segurança que suportem o processo de
deteção, análise e a resolução de incidentes.
Isso passa por implementar processos de monitorização
programada e continuada das redes e dos sistemas de informação.
Consiste em analisar todos os eventos ocorridos na sua
infraestrutura de IT e por criar um conjunto de processos que sejam
eficazes na gestão de eventos.
Em resumo, os processos de deteção devem ser sistematicamente
observados e melhorados, tornando possível desencadear um plano
de ação que protege o sistema contra potenciais riscos ou ameaças.
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4. RESPONDER
O conjunto de ações que contribuem para reestabelecer a atividade
crítica da sua empresa está descrito no seu Plano de Gestão de Riscos.

O Plano de Gestão de Riscos vai permitir executar as operações
necessárias de modo concertado e coordenado, alocando de forma
programada e orientada para o sucesso um conjunto de recursos
humanos, tecnológicos e processuais.
Este é um protocolo dinâmico, o que significa dizer que está em
atualização permanente, considerando a evolução tecnológica, a
experiência acumulada na gestão de incidentes, a possível
reorganização interna da sua empresa e, obviamente, a Política de
Segurança da Informação em vigor.
Uma vez atualizado o plano tem de ser comunicado a todos os
responsáveis pela sua execução.
Sem exceção, todos os procedimentos indicados no seu Plano de
Gestão de Riscos terão de ser previamente verificados e validados
no ambiente de testes, por razões de segurança, e para garantir a
sua eficácia e eficiência nos momentos cruciais.
O seu Plano de Gestão de Riscos não deverá, por princípio, partir de
um modelo existente, para que possa corresponder aos requisitos
técnicos e operacionais da sua empresa num dado momento da
atividade.
De qualquer modo, de forma muito simplificada, podemos
considerar que o Plano de Gestão de Riscos reúne de base a
seguinte informação.

CIBERSEGURANÇA

//

18
classificação do risco
Fraco

Ocorrência provável
Fácil resolução
Sem risco crítico para a atividade

MODERADO

Ocorrência provável
Fácil resolução
Afeta temporariamente a atividade

ELEVADO

Forte possibilidade de ocorrência
Resolução complexa
Afeta a atividade de forma crítica

classificação do incidente

INCIDENTE

CONSEQUÊNCIAS
RISCO
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PLANO DE RESPOSTA
QUEM ATUA

Identificação dos responsáveis por
área

O QUE FAZ

Plano de ação sequencial e por
ordem de prioridades

COMO FAZ

Descrição das ações a executar

A QUEM REPORTA

Organograma operacional

incidente

ativos

risco

medidas de prevenção em vigor
resposta operacional
recursos humanos

tecnológicos

relatório operacional

processos
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após um ciberataque
Se a sua empresa for alvo de um ciberataque há um conjunto de
mecanismos legais de natureza jurídica e fiscal que terá de acionar,
envolvendo as autoridades e entidades governamentais.
Mas também terá de envolver o seu advogado, o seu contabilista e a
sua seguradora na gestão dessa crise.
A lista de procedimentos sobre o que fazer após um ciberataque na
sua empresa, também deverá integrar o seu Plano de Gestão de
Riscos.
Os grupos de interesse nesta matéria desempenham um papel muito
importante na dinamização de ações de prevenção de ciberataques e,
por isso, não deixe de alertar organismos públicos necessários.

Partilhe informação e crie um movimento ciberseguro na sua empresa
e na sua comunidade.
Partilhe informação sobre ameaças de cibersegurança com a sua
equipa e também junto da sua comunidade empresarial.
Faça-o da forma correta, usando canais de comunicação apropriados
e seguros. Acima de tudo, evite que as suas comunicações sobre este
tema sejam elas próprias confundidas com uma mensagem
potencialmente maliciosa.

A troca de experiência sobre o correto uso da internet, boas práticas
no uso das TIC, e a divulgação de informação relevante sobre
segurança da informação, vão certamente contribuir para melhorar o
Plano de Segurança da Informação da sua empresa e também de
outras empresas na sua comunidade.
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5. RECUPERAR
Recuperar dados significa repor a informação previamente
classificada como crítica para a continuidade da atividade da sua
empresa, respeitando a sua integridade. Para que tal aconteça de
forma bem sucedida deverão estar reunidas as condições descritas ao
longo deste guia.

Garanta que na sua empresa estão documentados e sistematizados
um conjunto de procedimentos, por forma a garantir a correta
alocação de recursos humanos, tecnológicos e processuais, que
atuarão em conjunto e de forma coordenada para repor os dados,
os mais rapidamente possível, recorrendo à mais recente cópia de
segurança efetuada.
No processo de recuperação de um incidente desta natureza deverá
também estar assegurada a integridade e disponibilidade dos
sistemas, pelo que manter a adequada manutenção preventiva dos
seus recursos informáticos é algo que não pode descurar.
Um Plano de Gestão de Riscos desatualizado será de pouca
utilidade na gestão de uma situação de crise. Para que este seja
eficaz, as estratégias de recuperação do seu sistema de informação
devem estar sempre atualizadas, tal como salientámos
anteriormente. É efetivamente um processo contínuo de
aprendizagem e de documentação da informação relevante.
Recuperar significa também restabelecer a confiança depositada
pela comunidade, pelos seus colaboradores, fornecedores,
parceiros e clientes, na sua empresa, que será certamente afetada
após esta ter sido alvo de um ciberataque.
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tenha um plano de comunicação
Prepare um plano de comunicação para mitigar possíveis
repercussões negativas, dentro e fora da sua empresa.
Tenha em mente que não poderá controlar o que os
outros dizem ou escrevem sobre a sua empresa, pelo que
comunicar com clareza e de forma planeada vai
contribuir para transmitir segurança e reconquistar
confiança junto de todas as partes interessadas.
A quem comunicar, o que comunicar, quando comunicar.
Recomendamos que desenhe um plano de comunicação
com mensagens orientadas para diferentes grupos de
interesse alvo.
Mostre à sua equipa, aos fornecedores, clientes e
comunidade empresarial que a sua empresa não só
estava preparada para gerir esta crise, como conseguiu
superá-la com sucesso.
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considerações finais
Para que a sua empresa possa usar as tecnologias de informação e
comunicação de forma eficaz e segura comece por garantir a eficiência da
sua infraestrutura de IT.
Para além da modernização dos seus recursos informáticos, deverá
garantir a sua monitorização continuada e realizar as ações
desejáveis para garantir o melhor funcionamento possível de toda a
infraestrutura de IT.
Esteja muito atento às vulnerabilidades do seu sistema informático e
procure colmatá-las o mais rapidamente possível.

Do ponto de vista das medidas de segurança IT propriamente ditas,
neste guia procurámos destacar os aspetos fundamentais que
demonstraram ser eficazes em situações críticas.
Garanta a existência de mecanismos de segurança nas suas redes de
comunicações, como firewall, sistemas de deteção de intrusão e de
mensagens spam ou phishing, ferramentas de deteção de ameaças,
entre outras soluções.
Estas são apenas medidas básicas que visam proteger os utilizadores,
as redes e os sistemas de informação da sua empresa, contra
ciberataques e tráfego não regulado da internet.

Vá mais longe, crie um sistema de redes que funcionem de forma
paralela, a rede principal, a rede secundária e outra rede, totalmente
independente, caso queira proporcionar acesso à internet com menor
restrição de tráfego aos seus colaboradores e clientes. A cada uma
dessas redes associe um sistema próprio de proteção da informação,
de acordo com a sua criticidade.
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Na eventualidade de ser necessário reestabelecer a atividade na sua
empresa terá de seguir um Plano de Gestão de Riscos. Trata-se de um
documento dinâmico que é atualizado de forma sistemática para que
possa ser verdadeiramente eficaz.
Reforçámos ao longo deste guia a importância de dar formação à sua
equipa e de envolver os seus colaboradores na aplicação da Política
de Segurança de Informação da sua empresa, para que estes se
sintam responsáveis pelo sucesso dessas medidas.
Também sugerimos que desse conhecimento de eventuais incidentes
a partes interessadas nesta complexa e relevante matéria, pois esse
contributo vai reforçar o sentido de alerta sobre o tema da
cibersegurança na sociedade.

A pergunta que nos poderá colocar depois ler este guia será aplicando todas estas medidas e integrando esta tecnologia a minha
empresa estará segura?
A arquitetura da sua infraestrutura de IT é planeada para a sua
empresa e implementada num dado momento da sua atividade. Se o
contexto da sua empresa mudar e sempre que a tecnologia evolui
essa infraestrutura poderá deixar de ser a mais adequada.
Portanto, deverá encarar qualquer solução implementada ou que
venha a implementar na sua empresa como escalável para garantir o
melhor desempenho possível.
Por outro lado, todas as ferramentas e aplicações atuam de forma
preventiva ou imediata contras ameaças conhecidas, mas poderão ser
ineficazes contra as desconhecidas.
Todos os dias surgem novas ameaças cibernéticas e dar respostas
imediatas com eficácia às mesmas representa um desafio muito
exigente.
Recomendamos que tenha ao seu lado um parceiro IT dedicado, que
assuma total responsabilidade pela gestão integrada e pela
monitorização continuada da sua infraestrutura de IT.
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sobre nós
Especializados em sistemas informáticos, implementamos soluções
completas e integradas, prestamos serviços de consultoria IT e
suporte técnico, no âmbito da atividade de empresas de diferentes
setores.
Acompanhamos a constante evolução tecnológica e dedicamos toda a
nossa experiência e conhecimento a cada projeto, contribuindo para
tornar o sistema informático das empresas eficiente, ágil e seguro.

A nossa prestação de
serviços assenta em quatro
áreas nucleares, que atuam
em conjunto para que a
Infraestrutura de IT funcione
de forma eficaz.

servidores
armazenamento
virtualização

cibersegurança

www.discursobinario.com
conheça as nossas soluções

redes
backup &
restore
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até breve

Antes de nos despedirmos de si, salientamos que este guia foi escrito
em abril de 2020, à luz do que conhecemos hoje.
Por estarmos numa fase de acelerada transformação digital,
acreditamos que, muito em breve, teremos de rever o que aqui
identificámos como fundamental, à luz de novos desenvolvimentos
tecnológicos, de novas ameaças cibernéticas e do que ficarmos a
conhecer sobre a resposta das empresas à crise Pós-Estado de
Emergência declarado em virtude do combate à pandemia Covid-19.
Muito obrigada pelo tempo que dedicou à leitura deste guia, estamos
certos de que este será de grande utilidade e foi a pensar em si e na
sua empresa que o escrevemos.

obrigada.
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leitura recomendada

No sítio do Centro Nacional de Cibersegurança (www.cncs.gov.pt) vai
encontrar toda a informação relevante sobre a temática da
cibersegurança, incluindo alertas sobre novas ameaças.
Aconselhamos a leitura do
QUADRO NACIONAL DE REFERÊNCIA PARA A CIBERSEGURANÇA, do
Centro Nacional de Cibersegurança
que poderá ler na íntegra aqui:
https://www.cncs.gov.pt/content/files/cncs_qnrcs_2019.pdf

